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Homilia (labur) 
 
Makalak garalako-edo, uste onik ez dogulako-
edo, bildur garalako-edo, geu langoak ez dira-
nak paretik kentzea bilatzen dogu, geure onta-
sunaz eurak ontzera jo beharrean; edo euren 
ontasunetik gu hobeak izatea bilatu beharrean… 
 
Gero eta gehiago hitz egiten da gure gizartean 
eta inguruetan aniztasunaz, ez daukagula danok 
bardinak izan beharrik… Era askotakoak eta al-
derdi askotan ezbardinak garalako. Eta, astiro 
bada ere,  bagoaz ezbardinak ere onartzen, edo 
errespetatzen behintzat.  
 
Zer esan gura dau honek: edozer dagoala ondo? 
Ez. Baina bai edozerk euki behar izango leukela 
bere lekua. Jainkoaren eginbeharra da, azken 
egunean, batzuk bere garautegirako batzea eta 
besteak sutarako pilatzea. Bitartean, haren se-
me-alaba bagara, danak errespetuz hartu behar 
izango doguz, eta geure ontasunetik emon behar 
izango deutsegu, apaltasunez, barru-barrutik, 
legaminaren erara. 
 
Hurreratu gaitezan Jesusek iragarten deuskun 
Jainkoaren irudi honetara, eta baztertu daigu-
zan daukaguzan beste irudiak. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik 
hark emongo deust zer-jan onik. 
 
—Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
hilterik ez dau ikusiko… 

—   3   — 

—Jesus Jauna, Jainkoaren handitasuna iragarten 
deuskuzuna, erruki, Jauna! 

—Jesus Jauna, Jainkoaren errukiaren barri emo-
ten deuskuzuna, Kristo, erruki! 

—Jesus Jauna, gure ingurua barritzera bialtzen 
gaituzuna, erruki Jauna! 

 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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ona erreinuko seme-alabak dira; galbedarra, ba-
rriz, gaiztoarenak; galbedarra erein dauan are-
rioa deabrua da; uzta munduaren azkena, eta 
uzta-batzaileak aingeruak. 
Galbedarra batu eta sutan erreten dan lez, ho-
lan jazoko da munduaren azkenean ere. Gi-
zonaren Semeak bere aingeruak bialduko ditu, 
eta haren erreinutik bereiztu egingo dabez gaiz-
kileak eta besteentzat gaizpide izan diranak, 
eta su-labara botako dabez. Han izango dira ne-
garra eta agin-karraska! Orduan, zintzoek eguz-
kiak lez egingo dabe disdira, euren Aitaren 
erreinuan. Belarririk dauanak entzun begi».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 

† Jainkoak bere herriaren ondoan, makalaren 
ondoan, laguntza behar dauanaren ondoan egon 
gura dau bere ahalmenaren eta errukiaren barri 
emoteko. Jo daigun eskale beragana usterik 
onenaz: 
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Lehenengo Irakurgaiari 
Zelan jokatzen ete dau guztia dagiken, danetarako ahalmena 
dauan eta gure makaltasunak eta txarkeriak ere ikusten dau-
zan Jainkoak? Entzun daiguzan Jakituriaren liburuko berbak. 
 
 
Jakituriaren liburutik   (Jkd 12, 13. 16-19) 
 
Ez da gauza guztiez arduratzen dan Zu beste jainkorik, 
ez dozu zure epaia zuzena dala inori frogatu beharrik. 
Zure indarra da justiziaren oinarria, 
eta gauza guztien nagusi izateak 
guztiekin errukior izatera zaroaz. 
Guztiz ahaltsu zarala sinesten ez dabenei 
zeure indarra erakusten deutsezu, 
eta, nahiz eta zure indar hori autortu, 
ausardiaz jokatzen dabenak salatzen (nahasten) dozuz; 
baina Zuk, zeure indarraren nagusi zaran Horrek, 
neurritasunez epaitzen dozu 
eta bihozberatasun handiz gobernatzen; 
zeure esku dozu nahi dozunean indarraz baliatzea. 
Holan jokatuz erakutsi deutsazu zeure herriari 
gizon zuzenak gizakiaren adiskide izan behar dauala, 
eta, pekatariei bihozbarritzeko aukera emonez, 
itxaropenez bete dozuz zeure seme-alabak. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
Jainkoak daki zergaitik egin gaituan makalak. Baina lagun-
tzak ez deusku hutsik egiten gure makaltasunean. Entzun 
Paulori. 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 8, 26-27) 
Senideok: Era berean, Espiritua jatorku geure makaltasunean 
lagun, guk ez dakigu-eta behar dan lez otoitz egiten; baina 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok. Jainkoaren handitasuna 
ospatzera deitzen gaitu gaurko liturgiak, eta 
handitasun hori Jainkoak errukian agertzen dau-
ala aurkitzera. Era berean, Jaunaren irakaskin-
tzara hurreratuko gaitu eta argituko zergaitik 
Jesusek parabola bidez irakasten dauan. Sartu 
gaitezan, buru-belarri esker onezko elizkizun 
honetan. 
 
 

Sarrera-abestia 
Zein gogo ta eder dan anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 
—Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko, 
haren nahia jakinik zuzen ibilteko. 

 
 
damu-otoitza 
 
† Gure ustetan, bestea iraintzen, zapaltzen 
edo ezabatzen edo gaitzesten agertu behar dogu 
gure handitasuna, bestela makalak garala emo-
ten dogu. Jainkoak errukian eta parkamenean 
agertuazoten dau bere handitasuna. Damutasu-
nez hurreratu gakiozan: 
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(Gurejauna gorde ondoren, isil-unetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Askotarikoak gara zure seme-alabok, Jauna, 
itxuran ez eze baita uste eta jokabideetan ere bai; 
eta, norberetzat errespetua eskatzen dogun arren, 
norbera langoa ez dana 
 ezabatzen ahalegintzen gara. 
 
Zu, Jauna, ahaltsua zara eta dana dagikezu, 
eta izaki guztiak maite dozuz eta errespetatzen, 
eta pazientziaz dakizu itxaroten 
desbideratzen danaren berbideratzea… 
 
Emoidazuz, Jauna, apaltasuna eta pazientzia 
eta "bestelakoei" entzuten jakitea, 
zeure seme/alaba lez agertu naiten 
danenganako errespetuz eta maitasunez. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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R/. Ona zara, Jauna, eta errukiorra 
 

 
 
 
Ona zara, Jauna, eta parkabera, 
dei egiten deutsuenentzat ondoguraz betea. 
Entzun nire otoitza, Jauna, 
egin jaramon nire erregu-oihuari. R/. 
 
Egin dozuzan nazino guztiak 
zure aurrean ahuspeztera etorriko dira, Jauna, 
eta zure izena ospatzera. 
Handia zara, eta mirarigilea, 
Zeu bakarrik Jainkoa. R/. 
 
Baina Zu, Jauna, Jainko bihozbera eta errukiorra, 
hasarregaitza, ondoguraz eta leialtasunez betea, 
bihurtu nigana eta erruki zakidaz. R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Elizeak jarten deuskuzan Jainkoaren mahai bie-
tako lehenengora hurreratuko gara: HITZAREN 
MAHAIRA. Arretaz entzun daigun Jainkoak esan 
gura deuskuna: 
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—Eliza amaren alde: lege eta arauak baino erru-
kia, hurtasuna eta ezbardinenganako errespe-
tua agertu daian bere jokabideetan, egin dai-
gun otoitz. 

 
—Gure gizartean ezbardinentzako leku egiten 

ahalegindu gaitezan eta errespetuz bizi iza-
ten, egin daigun otoitz. 

 
—Gurasoen alde, hezitzaileen alde, zaindarien 

alde: euren ardurapekoentzat eredu izan dai-
tezan eta hareik errespetu handiz erabili dai-
ezan, egin daigun otoitz. 

 
—Agintarien alde: behartsuen larritasunetara 

hurreratu daitezan, eta euren ezinekaz erru-
kitsu agertu daitezan, egin daigun otoitz. 

 
—Jainkoaren handitasuna eta ahalmena errukian 

eta parkatzean agertzen dala ospatzen dogu-
nok geure inguruan agertu daigun holango 
handitasuna, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Espirituak berak erregutzen dau gure alde, esan ezin ahalako 
intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituan Jainkoak ezagutzen 
dau zein dan Espirituaren gogoa, Espirituak Jainkoaren asmo-
en erara erregutzen dau-eta fededunen alde. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ebanjelioari 
Parabola bidez emongo deusku bere irakaskizu-
na Jaunak. Egin deiogun harrerea Aleluia abes-
tuz, zutunik. 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 13, 24-43) 
 
Aldi haretan, parabola hau esan eutsan Jesusek 
jenteari: «Zeruetako erreinuagaz gizon batek 
soloan hazi ona erein ebanean lez jazoten da. 
Jentea lo egoala, etorri zan arerioa eta gari ar-
tean galbedarra erein eta alde egin eban. 
Garia hazi eta burutu zanean, han azaldu zan 
galbedarra ere. Joan ziran, orduan, morroiak 
etxeko nagusiagana eta esan eutsoen: "Jauna, 
ez al zenduan hazi ona erein soloan? Nondik 
dau, bada, galbedarra?" Nagusiak erantzun eu-
tsen: "Arerioaren lana da hori". Morroiek, ordu-
an: "Joango al gara galbedarra batzera?" Eta na-
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gusiak: "Ez! Ez daitela jazo, galbedarra batzean 
garia ere ataratea. Itzi biak batera hazten uzta-
roa heldu arte; orduan, igitariei esango deutset: 
Batu lehenengo galbedarra, lotu eta erre; garia, 
barriz, jaso nire garautegira"». 
Jesusek parabola hau esan eutsan jenteari: «Ze-
ruetako erreinua gizon batek soloan ereiten 
dauan mostaza-haziaren antzekoa da. Hazi guz-
tietan txikiena da; baina, hazten danean, beste 
barazki guztiak baino handiagoa bihurtzen da 
eta zuhaitz egiten, txoriek etorri eta haren ada-
rretan habiak egiteko moduko zuhaitza». 
Beste parabola hau ere esan eutsan jenteari: 
«Zeruetako erreinua legaminaren antzekoa da: 
emakume batek hiru lakari-urunetan nahasten 
dau, eta oraldi guztia harrotzen da». 
Irakaspen guztia hau parabolen bidez emon eu-
tsan Jesusek jenteari, eta ez eutsen ezer irakas-
ten parabolen bidez izan ezik. Honan bete zan 
Jainkoak profetearen bidez esandakoa: 
«Parabolen bidez berba egingo dot, 
munduaren hasieratik gordeta egoana azaldu-
ko». 
Orduan, jentea agurturik, etxera joan zan Jesus. 
Orduan, ikasleak hurreratu jakozan, esanez: 
«Argitu egiguzu soloko galbedarraren parabo-
lea». 
Jesusek erantzun eutsen: «Hazi ona ereiten da-
uana Gizonaren Semea da, soloa mundua; hazi 


